
   

  

 

 

 

 

 

  

  

سوسياليزم مفهوم  

 گروه مباحثات ماركسيستي

  :طرح بحث

  مازيار رازي  

  1392فروردين   



    فھرست مطالبفھرست مطالب

  ١١  ))١١بخش بخش ((طرح مسأله طرح مسأله : : مفھوم سوسياليزممفھوم سوسياليزم

  ٢٢  ))٢٢  بخشبخش((مراحل رسيدن به جامعۀ کمونيستی مراحل رسيدن به جامعۀ کمونيستی 

  ٢٢  ))٣٣بخش بخش ((انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم   ۀۀمرحلمرحل

  ٤٤  ))٤٤قسمت قسمت ((نقش ديكتاتوری انق�بی پرولتاريا نقش ديكتاتوری انق�بی پرولتاريا 

  ٥٥  ))٥٥قسمت قسمت ((مفھوم انق�ب و دوران گذار به سوسياليزم مفھوم انق�ب و دوران گذار به سوسياليزم 

  ٦٦  ))٦٦بخش بخش ((آيا درشوروی، چين و کوبا سوسياليسم برقرار شد؟ آيا درشوروی، چين و کوبا سوسياليسم برقرار شد؟ 

  ٨٨  ))٧٧بخش بخش ((جامعۀ کوبا و سوسياليزم جامعۀ کوبا و سوسياليزم 

  ١٠١٠  ))٨٨ش ش بخبخ((دوران گذار در شوروی به اتمام نرسيد؟ دوران گذار در شوروی به اتمام نرسيد؟ چرا چرا 

  ١١١١  ))٩٩بخش بخش ((نقش خرده بورژازی در دوران گذار نقش خرده بورژازی در دوران گذار 

  ١٣١٣  ))١٠١٠بخش بخش ((داری به سوسياليزم داری به سوسياليزم   اقدمات اوليه برای گذار از سرمايهاقدمات اوليه برای گذار از سرمايه

  ١٤١٤  ))و پايانیو پايانی  ١١١١بخش بخش ((آيا ھر انق�ب سوسياليستی الزاماً راه شوروی را خواھد پيمود؟ آيا ھر انق�ب سوسياليستی الزاماً راه شوروی را خواھد پيمود؟ 

  

  

  ::در فيس بوکدر فيس بوک» » مباحثات مارکسيستیمباحثات مارکسيستی««آدرس صفحۀ آدرس صفحۀ 

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//mmoobbaahheessaatt..mmaarrxxiisstt  

  



 

سوسياليزم مفهوم  

 

 گروه مباحثات ماركسيستي

 

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//mmoobbaahheessaatt..mmaarrxxiisstt  



 
١ 

  لهلهأأطرح مسطرح مس: : مفھوم سوسياليزممفھوم سوسياليزم

  ))١١  بخشبخش((

  

فھوم «باز کردن بحثی در مورد به اعتقاد من اھميت 

» اعتبار سوسياليزم«در اين است که  ، عمدتاً »سوسياليزم

يا بحران ( ال قرار گرفته استؤدر سطح جھانی مورد س

  ). اعتبار سوسياليزم وجود دارد

ھای  اردوگاه«ھای معرف »سوسياليست«بسياری از 

و طرفداران بين ) شوروی سابق و يا چين(» مزسوسيالي

ھای پيش از مسببين اصلی بی ه شان در دھالمللی 

نسل جوانی که در سطح بين . اعتباری سوسياليزم بوده اند

المللی می توانست در وضعيتی بحران سرمايه داری به 

بديل سوسياليزم روی آورد، به دليل اين بی اعتباری، 

ضربه ای ). و به حق(دچار ترديد و دو دلی گشته است 

ھا بر بدن سوسياليزم زده اند  که به اصطAح سوسياليست

به مراتب بيشتر از تھاجم تبليغاتی ای بوده است که از 

سوی سرمايه داری جھانی طی چند دھه صورت گرفته 

فروپاشی شوروی سابق و تمام نظام ھای به . است

ح سوسياليستی و اقمار آنان و تسليم شدنشان در Aاصط

از پيش بی  مقابل نظام سرمايه داری، سوسياليزم را بيش

رژيم ھای سرکوب گر و غير . آبرو کرده است

 نيستی و خفه کردن ھر مخالف و نبوديدمکراتيک استال

حتی در حد دمکراسی بورژوايی در اين  دمکراسی

جوامع، جنبش ھای کارگری را از تAش برای رسيدن به 

الی که برای ميليون ھا ؤس. سوسياليزم باز داشته است

ضد سرمايه داری در سطح بين کارگر و جوان مبارز 

المللی و به ويژه کشورھای اروپايی طرح گشته اين است 

چيزی است که در شوروی  سوسياليزم آن ۀاگر آيند«که 

و چين و کوبا وجود دارد، ما به ھمين نظام بورژوايی با 

اما اين تنھا ضربات نبوده  !»تمام اشکاUتش تن می دھيم

کار به سوسياليزم، به علت اين خيانت ھای آش. اند

سوسياليستی  ھای انحرافات نوينی در درون گرايش

بازگشت به نظريات خرده بورژايی . ظاھرا گشته است

راديکال، سوسياليزم تخيلی، شبه آنارشيستی، پست 

مدرنيزم و غيره در مقابل مارکسيزم انقAبی، ظاھر گشته 

 .اند

جنايت . ال قرار گرفته استؤاساس مارکسيزم مورد س

. ھای استالينيستی به پای مارکس و لنين نوشته شده است

که قرار بود » سوسياليستی«تر اقتصاد جوامع از ھمه مھم

ھمراه با بار آوری باUی کار وحتی » با برنامه«اقتصاد 

باUتر از جامعه سرمايه داری به وجود آورد، بسيار عقب 

انتظار برای يک  ،تر از سرمايه داری از آب درآمد

گی عادی حتی در سطح جوامع سرمايه دار در اين زند

 ًAح سوسياليستی کامAمحو شده بود جوامع به اصط .

در اين جوامع به اصطAح . اختناق بی داد می کرد

سوسياليستی استثمار و تحميق کارگران برای مرفه کردن 

، ھمانند يک »کمونيست«اعضا و رھبران احزاب 

تا اين که وم يافت، ديکتاتوری نظامی جھان سومی، تدا

 .ھا فروپاشيدند آن ۀھم

رو، يکی از تکاليف اساسی ھر سوسياليست  از اين

مارکسيستی امروز اين است که اين آوار خراب شده بر 

سر مارکسيزم را پاکسازی کرده و مارکسيزم را از 

بر توده » مارکسيزم«و » سوسياليزم«کثافاتی که به نام 

امروز به سخن ديگر . ھا حقنه شده است، بيرون آورد

 ما به عنوان مارکسيست ۀبيش از ھر زمان ديگری وظيف

ما موظفيم که . است» احيای مارکسيزم«ھای انقAبی، 

وجه تمايز خود را با جريانات خرده بورژوا راديکال، 

استالينيستی و سوسياليست تخيلی، و تمام انحرافات 

ی و حتی برخ از جمله در ميان سانتريست ھا(موجود 

) جريان ھايی که خود را تروتسکيست ھم خطاب می کنند

واقعی برای نسل جوان در سطح » آلترناتيو«نشان داده و 

 بين المللی ارائه دھيم

رو، تبادل نظر و بحث در مورد مفھوم سوسياليزم  از اين

 امروزه از ھر زمان ديگر بيشتر اھميت يافته است



 
٢ 

  کمونيستیکمونيستی  ۀۀمراحل رسيدن به جامعمراحل رسيدن به جامع

  ))٢٢  بخشبخش((

از  در مورد مفھوم سوسياليزم 
ديدگاه مارکس، کج فھمی ھای 
بسياری در ميان سازمان ھا و 
احزاب به اصطAح مارکسيستی 

گرچه . وجود دارد» چپ«و 
تمامی جريانات خود را 

کمونيست پنداشته، اما در مورد اصلی  و» سوسياليست«
برداشت ھای نا  ،آتی ۀترين مفھوم مارکسيستی از جامع

 . ز دارنددرست و مخدوش داشته و ھم اکنون ني

بسياری از جريانات طيف چپ بر اين اعتقاد بوده و 
ھستند كه پرولتاريا به محض كسب قدرت سياسی و 

 ۀم سرمايه داری، وارد ساختن جامعسرنگونی نظا
با اتكا  -برای نمونه. سوسياليستی و يا کمونيستی می شود

برخی از پيروان سابق مسكو تا پيش از  -بر اين نظريات
 ۀجامع کوی، آن جامعه را يفروپاشی شور

پنداشته و معتقد بودند كه سوسياليزم در  »سوسياليستی«
حزب « ۀدر برنام و يا !شوروی ساخته شده است

 :چنين آمده» کمونيست کارگری

. کمونيستی است ۀما، برقراری فوری يک جامع ۀبرنام«

جامعه ای بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالکيت خصوصی 
 ۀجامع  ...ون مزدبگيری و بدون دولتل توليد، بديبر وسا

 .است »کمونيستی ھمين امروز قابل پياده شدن

صحيح  کعلت اصلی اين اغتشاشات نظری، در عدم در
انتقال از  ۀخصوص مرحله از مفھوم سوسياليزم و ب

سرمايه داری به سوسياليزم در ديدگاه مارکس، نھفته 
 .است

يه داری، از ديدگاه مارکس پس از سرنگونی دولت سرما
و استقرار دولت كارگری، از لحاظ اقتصادی بايد سه 

 :مرحله از يكديگر متمايز شوند

 انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم ۀمرحل *

 سوسياليستی ۀجامع -اول كمونيزم ۀمرحل *

  كمونيستی ۀجامع-دوم كمونيزم  ۀرحلم* 

  انتقال از سرمايه داری به سوسياليزمانتقال از سرمايه داری به سوسياليزم  ۀۀمرحلمرحل

  ))٣٣  بخشبخش((

كيفی ميان دو  یگاه تفاوت از ديدگاه ماركس و انگلس، ھيچ

برای توضيح (سوسياليزم و كمونيزم وجود نداشت  ۀمقول

 ۀبياني -اين موضوع رجوع شود به مباحثات مارکسيستی

. نخست كمونيزم است ۀسوسياليزم صرفاً مرحل). کمونيزم

در سوسياليزم طبقات و دولت از ميان رفته و به ھر فرد 

در جامعه به اندازه سھمش در توليد اجتماعی از محصول 

با رشد  -كمونيزم ۀسپس در مرحل. آن توليد تعلق می گيرد

 -یكيفی نيروھای مولده در سطح جھانی و وفور اقتصاد

اما قبل از . به ھر كس به اندازه نيازش تعلق می گيرد

 -نخست ۀيعنی ابتدا به مرحل(كمونيستی  ۀرسيدن به جامع

 ۀجامع - دوم آن ۀو سپس مرحل - سوسياليستی ۀجامع

مشخص از تكامل  ۀمرحل ک، جامعه وارد ي)كمونيستی

. »سوسياليزمگذار از سرمايه داری به  ۀمرحل«: می شود

گذار از سرمايه داری به سوسياليزم عمدتاً در حال  ۀجامع

ل توليد ياز طريق انھدام مالكيت خصوصی بر وسا

، انحصار تجارت )ھا و غيره کزمين، صنايع، بان(

در . خارجی و معرفی اقتصاد با برنامه تعيين می شود

اين جامعه، توليد ديگر توسط قانون ارزش تعيين نمی 

، کمونيستیآتی  ۀعاما در اين جامعه، برخAف جام. شود

تضاد اساسی ميان وجه توليد كه ديگر  کي

ی يو وجه توزيع كه اساساً بورژواغيركاپيتاليستی است 

  .باقی می ماند، وجود خواھد داشت

 



 
٣ 

، به تفصيل به بقای »گوتا ۀنقد برنام«ماركس در 

ران انتقالی و حتی در نابرابری ھای اجتماعی در دو

وی علت اين . سوسياليزم اشاره می كند ۀمراحل اولي

يعنی  -داند.نابرابری ھا را بقای معيارھای بورژوايی می 

تمزدھا، دس یانگيزه ھای مادی، مبارزه برای ارتقا

 نابرابری در مصرف و غيره

اين تضاد اساسی دوران انتقالی از اين واقعيت ناشی می 

با وجه توليد  سوسياليستی در قياس »توليد«شود كه وجه 

بسيار عالی تری از تكامل  ۀسرمايه داری، مرحل

وفور مادی كه  ۀمرحل -روھای مولده را طلب می كندني

 .روری می كندی توزيع را غيرضيمعيارھای بورژوا

ی، طبقات اجتماعی و ي، توليد كاUگذار ۀدر اين مرحل

در . اضمحAل خود را طی كنند ۀدولت نيز می بايد مرحل

جلوگيری از انتقالی، از دولت صرفاً برای  ۀمرحل

حاكم سابق و تنظيم فعاليت ھای اقتصادی  ۀبازگشت طبق

با پايان پذيرفتن اين نقش، . روزمره استفاده می شود

نيز » ديكتاتوری انقAبی پرولتاريا«ولت تحت عنوان د

البته سرعت انھدام دولت و طبقات نه . بايد از بين برود

تنھا بستگی به مبارزات طبقاتی داخلی دارد، كه با 

نظر . رده اندمبارزات طبقاتی بين المللی نيز پيوند خو

گذار از سرمايه داری به ۀ مارکس در مورد اين مرحل

 :ست کها ينسوسياليزم ا

جا با آن سر و کار داريم جامعه ای  چه در اين آن«

برآمدن از دل است که به جای  ]فاز پايين[ کمونيستی

سرمايه داری  ۀی از آن خويش، از درون جامعيبنيادھا

خارج شده است و در نتيجه، و در جميع جھات، چه از 

نظر اقتصادی و چه از نظر اخAقی و فکری، ھمچنان 

ان جامعه ای را برخود دارد که از شکم آن ُمھر و نش

منفرد دقيقاً ھمانی را  ۀدر اينجا توليد کنند. زاده شده است

... از جامعه دريافت می دارد که خود به جامعه داده است

جا نيز ھنوز حق مساوی اصوUً ھمان حق  در اين

دو نفر دارای قدرت ... حتی اگر... ی استيبورژوا

طور مساوی از صندوق ه جه بمساوی باشند و در نتي

واقعی اين خواھد بود  ۀتماعی سھم ببرند، نتيجمصرف اج

که يکی از ديگری بيشتر دريافت خواھد کرد، از ديگری 

برای جلوگيری از بروز اين ... ثروتمندتر خواھد شد

که حق را مساوی بدانيم بايد آن را  جای اينه مشکAت، ب

 .نامساوی کنيم

اجتناب ناپذير است، چرا که تنھا  اما بروز اين مشکAت

زايمانی  اندک زمانی است که اين جامعه، در پی دردھای

سرمايه داری زاده شده  ۀدراز مدت، از شکم جامع

 ».است

به سخن ديگر، پس از سرنگونی دولت سرمايه داری و 

ديگری  ۀ، جامعه وارد مرحل»سوسياليزم«قبل از تحقق 

آن ھنوز نه تنھا  اين جامعه ای است که در. می شود

وجود داشته، که نابرابری در دستمزدھا و  »مزدبگير«

تنھا اندک «زيرا که . ھمچنين دولت نيز موجود است

زايمانی دراز زمانی است که جامعه، در پی دردھای 

اين . »سرمايه داری زاده شده است ۀمدت، از شکم جامع

، که »کمونيزم«است و نه  »سوسياليزم« ۀنه مرحل

 .نام دارد» گذار از سرمايه داری به سوسياليزم ۀمرحل«

 ۀو رفع تضادھای جامع» سوسياليزم« اما، برای گذار به

 .دو تکليف تاريخی بايد متحقق شود» انتقالی«

عينی برای اقتصاد پولی و  ۀاول، تقسيم کار طبقاتی، زمين

بازمانده ھای  ۀو ثروتمند شدن و کليگرايش به سودجويی 

 .وازی بايد آگاھانه از بين بروندايدئولوژيک بورژ

دوم، رشد تعيين کننده نيروھای مولده، در راستای ايجاد 

وفور اقتصادی و رھا کردن مردم جھان از کار مشقت 

 .بار، بايد در سطح جھانی تحقق يابد

ق در شرف تحقق طی اين دوره که تکاليف تاريخی فو

Uبايد  نيز» دولت«ی، طبقات اجتماعی و يھستند، توليد کا

انتقال،  ۀمرحلکيد شود که در أبايد ت. رو به زوال گذارند

دولت « ۀبه مثاب» توری انقAبی پرولتارياديکتا«نقش 

 ۀدر جھت تضمين عدم بازگشت طبق ، صرفاً »کارگری

 .حاکم و تنظيم فعاليت ھای اقتصادی است
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  نقش ديكتاتوری انق0بی پرولتاريانقش ديكتاتوری انق0بی پرولتاريا

  ))٤٤  خشخشبب((

 

انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم، از ميان  ۀدر مرحل
گام با يكديگر بايد طی رفتن دولت با رشد اقتصادی، ھم

طور ايده آل پيش نرود و ه اين روند شايد ب اما. شوند
پذير با برخی از ناھنجاری ھای طور اجتناب ناه جامعه ب

سرمايه  ۀزيرا كه در جامع. مواجه شود کمعين بوركراتي
چه پرولتاريا عموماً در موقعيتی قرار می  داری، چنان
ک ي ۀتوانست به محض كسب قدرت به مثاب گرفت كه می
امور زندگی اجتماعی و اقتصادی نظارت  ۀطبقه بر كلي

جتناب ناپذير نمی ا کكند، اين ناھنجاری ھای بوركراتي
داری نظام سرمايه . اما، متأسفانه چنين نيست. بود

سطوح زندگی بيگانه می سازد و از  ۀكارگران را در كلي
بر  مضافا(ساعت كار روزانه  ٨طريق تحميل حداقل 

وقت ھدر رفته برای اياب و ذھاب به محل كار و 
كه آنان را قادر  -، كارگران را از رشد فرھنگی)زندگی

محروم می  - می سازد  جامعه ۀھده گيری فوری اداربه ع
كارگرانی كه پس از ساعت ھا كار طاقت فرسا به . كند

محل مسكونی خود باز می گردند، ديگر فرصت مطالعه 
تا . سطح فرھنگ خود را نخواھند داشت یو ارتقا

ی يابتداھنگامی كه مدت زمان كار، آگاھانه كاھش نيابد، 
به ديريت كارگری جامعه وضعيت مادی برای م ترين

ه كه ب -بنابراين، شكلی از نيابت قدرت. وجود نمی آيد
منجر  کخود می تواند به ناھنجاری ھای بوركراتي ۀنوب

 .اجتناب ناپذير است -شود

برای  -در اين مرحله -اما، اين قدرت كه به نيابت جامعه
 ۀاز بين بردن تدريجی خصوصيات منفی موروثی جامع

می بايد شكل ويژه ای  -ؤثر برمی داردسابق گام ھای م
ترين قدرتی  کچنين قدرتی می بايد دمكراتي. داشته باشد

دمكراسی ای بسيار . باشد كه تاريخ به خود ديده است
حاكم بر كشورھای  »یيدموكراسی بورژوا«عالی تر از 

در اين مرحله آزادی بيان و تجمع و . سرمايه داری
از سوی ی اجتماعی قشرھا ۀغيره برای كلياعتصاب و 

مگر برای آنان كه (قدرت دولتی نوين بايد تضمين گردند
). مسلحانه قصد براندازی قدرت اكثريت مردم را دارند

ناميده می  »ديكتاتوری انقAبی پرولتاريا«اين قدرت، 
قدرتی است كه به نمايندگی از كارگران و  .شود

براساس  -)اكثريت جامعه(زحمتكشان و متحدين آنان 
روند عبور  -)قدرت شورايی(ضمين دمكراسی كارگری ت

. از سرمايه داری به سوسياليزم را تسھيل و عملی می كند

به قول ماركس تنھا ضامن انتقال از سرمايه داری به 
سوسياليزم ھمانا استقرار ديكتاتوری انقAبی پرولتاريا 

ھر شكل ديگری از قدرت و يا جايگزينی  .است
رولتاريا و قدرت شورايی با ديكتاتوری انقAبی پ

و  »خبرگان روشنفكر«و يا  »ديکتاتوری حزب«
كارگر محكوم به  ۀنام طبقسركوب مخالفان سياسی به 

شكست است و امر انتقال به سوسياليزم را مسدود كرده و 
 .وضعيت را برای بازگشت سرمايه داری ھموار می كند

 ۀاختناق استالينيستی عليه طبق. ددر شوروی چنين ش
ھا و سركوب دمكراسی كارگر و زحمتكشان و مليت 

انتقال به سوسياليزم را متوقف كرد و  ۀكارگری، مرحل
. باز گرداند) ايه داریيعنی سرم(جامعه را نھايتاً به عقب 

 به نمايندگی -کشوروی، رھبری حزب بلشوي ۀدر جامع

قدرت  -شوراھای كارگران، دھقانان و سربازان از
رفت و اقدامات اوليه در راستای دست گه سياسی را ب

استقرار قدرت شورايی و امر انتقال به سوسياليزم را 
اما به علت انزوای انقAب در سطح جھانی و . عملی كرد

جنگ داخلی كه منجر به از بين رفتن پيشروی انقAبی و 
كارگری شد، در اين جامعه به تدريج ناھنجاری ھای 

بوركراسی نيز با عليه لنين  ۀمبارز. غالب شد کبوركراتي
به  »اپوزيسيون چپ« ۀو مبارز مرگ وی متوقف شد

استالين و دار و . رھبری تروتسكی نيز شكست خورد
ازماندگان و ب(كرات وبه نمايندگی از قشر بور اش دسته

كارگر و متكی بر اعتبار انقAب  ۀبه نام طبق) رژيم تزار
عه را كارگر غصب كردند و جام ۀقدرت را از طبقاكتبر، 

به ) سرمايه داری(» مارپيچ بوروكراسی«عاقبت در 
  .عقب برگرداند
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. دو جنبه دارد» انقAب«مفھوم  ،از ديدگاه مارکسيستی 

در  .سی و ديگری بعد اجتماعی آن استيکی بعد سيا

ديگر  ۀقدرت سياسی از يک طبقه به طبق ،انقAب سياسی

يا از بلوکی از طبقات به بلوک ديگری از طبقات منتقل 

برای نمونه در انقAب ھای بورژوا دمکراتيک . می شود

قدرت سياسی از اشراف و فئودال ھا به بورژوازی منتقل 

ھر انقAبی ، چه بورژوا به سخن ديگر، در . می شود

دمکراتيک و چه سوسياليستی يک جنبه از اين انقAب، 

اما، انتقال قدرت سياسی به اين  .انتقال قدرت سياسی است

علت صورت می گيرد كه انقAب اجتماعی بتواند انجام 

يعنی تغيير قدرت (در نتيجه ھر انقAب سياسی . شود

ه ی انقAبی كه بيعن(انقAبی اجتماعی  ، می تواند)سياسی

آن وجه توليد جاری به وجه توليد جديدی متحول  ۀواسط

به عبارت ديگر،  .داشته باشدنيز به دنبال خود ) می شود

ھدف از انقAب سياسی در واقع رسيدن به انقAب 

بنابراين ھرگاه از ). يعنی تغيير کل نظام(اجتماعی است 

صحبت  انقAب بورژوا دمکراتيک يا انقAب سوسياليستی

اجتماعی آن  ۀسياسی و ھم جنب ۀمی کنيم می بايد ھم جنب

يعنی در جامعه تغييراتی بايد صورت . بگيريمرا در نظر 

چه ھست به چيز ديگری  گيرد تا يک وجه توليد از آن

تبديل شود و آن مستلزم دوره ای از تحوUت اقتصادی، 

اين دوران انقAب اجتماعی از . اجتماعی و فرھنگی است

 .دگاه مارکسيستی دوران گذار ناميده می شوددي

اما يک تفاوت مھم بين انقAب سوسياليستی و انقAب 

انقAب  ۀبخش عمد تقريباً . بورژوا دمکراتيک وجود دارد

 .اجتماعی بورژوايی قبل از انقAب سياسی انجام می شود

اجتماعی از وجه توليد فئودالی به وجه  –انتقال اقتصادی

فئودالی آغاز می  ۀداری در بطن جامعسرمايه توليد 

فئودالی رخ  ۀجامعيعنی، رشد توليد کاUيی در دل . شود

مارکس در توضيح رشد توليد كاUيی به نقش . می دھد

نيروی دريايی انگليس، پرتغال، ھلند و اسپانيا در دوران 

ين نيروی دريايی که به تجارت ا .فئودالی اشاره می کند

ترده ای می دھد، بازار وسيعی بين المللی و گس ۀجنب

برای محصوUت مانوفاکتور ايجاد كرد كه موجب 

مناسبات طور كلی ه كاUيی و ب گسترش سريع توليد

در تاريخ . فئودالی شد ۀسرمايه داری در بطن جامع

شود که در انقAبات بورژوا دمکراتيک،  مشاھده می

بورژوازی حتی قبل از انقAب سياسی صاحب قدرت 

ھمين قدرت اقتصادی،  ۀبه پشتوان. قتصادی بوداعظيم 

ای در  بورژوازی حتی قبل از انقAب سياسی به درجه

به طور مثال در انگليس، . قدرت سياسی نيز سھيم بود

نيا اشکالی از پارلمان که فرانسه، پرتغال، ھلند و اسپا

می توانست از  ی نيز در آن شركت داشت وزبورژوا

يعنی سرمايه داری قبل . د داشت، وجوندمنافع خود دفاع ك

از انقAب سياسی و تسخير قدرت به مرحله ای از رشد 

  .كھن می رسد ۀاجتماعی در بطن ھمان جامع -اقتصادی

ولی اين به معنی توقف انقAب اجتماعی پس از پيروزی 

بورژوازی ھنگامی که حاکم می  .انقAب سياسی نيست

قدامات ا ،شود و قدرت سياسی را در دست می گيرد

ديگری نيز انجام می دھد تا مقررات دست و پا گير 

شايد . فئودالی را از جلوی پای مناسبات کاUيی بردارد

بتوان اذعان داشت که تAش ھايی را که بورژوازی پس 

از کسب قدرت سياسی در جھت ايجاد بازار واحد ملی 

انجام می دھد نيز می توان جزيی از اقدامات دوران 

 .ئوداليسم به سرمايه داری محسوب گرددانتقال از ف

اما، در انقAب سوسياليستی به شکل متفاوتی وضعيت 

 ۀمعنی که سوسياليزم به منزلبه اين . تغيير می کند

اجتماعی کردن مالكيت در توليد نمی تواند قبل از تسخير 

مالکيت خصوصی می . قدرت سياسی صورت بگيرد

داری رشد كند، اما تواند در داخل اقتصاد ماقبل سرمايه 

مالكيت اجتماعی نمی تواند بدون الغای مالكيت خصوصی 

توليد سوسياليستی يا بايد سراسری . به واقعيت تبديل شود

  .پذير نيست باشد و يا جزء به جزء امکان
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بارھا پس از انقAب اکتبر پرسش فوق، پرسشی است که 
روسيه، در مورد اين کشور، و سپس در طول  ١٩١٧

تحوUت انقAبی چين و کوبا و غيره، در مورد ھر يک از 
 ،ھای وقت بسياری از مارکسيست اين کشورھا، از سوی

و به يکی از مسايل مھم و مرکزی جنبش  گشت طرح
پيش، مبدل  ۀچند دھطول کمونيستی در سطح جھانی در 

پس از  که محققاً  ی استپرسشمضاف بر اين، اين . شد
سرنگونی نظام سرمايه داری در ايران و استقرار دولت 

ھای انقAبی  برای ما مارکسيست کارگری نيز مجدداً 
 ۀرو بھتر است در حاشي از اين. ايرانی طرح خواھد بود

 وضوع قدری، در مورد اين مسوسياليسمبحث مفھوم 

 .در مورد آن بحث گرددمکث شود و با تعمق بيشتری 

طرح  که اصوUً  چنين پرسشی اينستمن به  ۀپاسخ فشرد
زيرا ! است نادرستال از ديدگاه مارکسيستی ؤچنين س

پس از سرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار نظام 
گذار از سرمايه داری به  ۀشورايی، جامعه وارد يک دور

 )سوسياليسماستقرار  بAفاصله نه(خواھد شد  سوسياليسم

در سطح اقتصادی نمی توان را دوره  که ماھيت اين
در اين دوره جنبه سياسی تقدم خواھد . کردارزيابی 

آيا «گونه طرح شود که  ال بايد اينؤدر واقع س. داشت
دمکراسی اکثريت (» ديکتاتوری دمکراتيک پرولتاريا

جامعه متکی بر شوراھای دمکراتيک منتخب توده ھای 
اتيک برای زحمتکش و مراکز تصميم گيری جمعی دمکر

در اين جامعه وجود دارد  ،)تمام قشرھای جامعه و غيره 
دولت کارگری دمکراتيک به مفھوم اينست  وجوديا خير؟ 

اما عدم . است سوسياليسمدر حال گذار به  ،که جامعه

آغاز  قطع دورۀ گذار و يا حتی ، به مفھوموجود آن
 .بازگشست به سرمايه داری است

م، ھر انقAب ه اکرد شارهتر نيز اپيشطور که  ھمان
به دنبال خود می تواند سياسی، انقAبی اجتماعی نيز 

آن شيوۀ توليد  ۀواسطه يعنی انقAبی كه ب. شته باشددا
انقAبات . جاری به شيوۀ توليد جديدی متحول می شود

حزب  به وسيلۀتواند  جھان می از سوسيالستی در ھر نقطه
 ،قدرت شورايی يلۀبه وسکارگر تدارک ديده شود و  ۀطبق

تنھا تفاوت . اين يک انقAب سياسی است. تحقق يابد
و  ١٨و  ١٧دمکراتيک قرون -دربين انقAب بورژوا

 ۀانقAب سوسياليستی آتی در اينست که نطفه ھای اولي
فئودالی شکل گرفته  ۀاقتصاد سرمايه داری در دل جامع

بود و انقAب اجتماعی به سرعت انجام شد، در صورتی 
از صفر  ،سوسيالستی پس از انقAب سياسی ۀجامع که

انقAب اجتماعی را  موضوع، بايد آغاز شود و اين
 .تر می کند طوUنی

برای توضيح فراتر اين موضوع بايد برگرديم به نظريات 
نقد «و در » گروندريسه«خود کارل مارکس که در کتاب 

زه را تئوري ی، تAش می كند كه دوران انتقال»گوتا ۀبرنام
مارکس می گويد که ھر شيوۀ توليد در  ،در اين آثار. کند

به  ،اول توليد. مختلف است جنبۀواقع متشكل از چھار 
 و کار در خود سرمايهبين  ۀمعنی اخص کلمه، يعنی رابط

توزيع، يعنی چگونگی توزيع  جنبۀدوم . توليد ۀعرص
چگونگی مبادله، يعنی  جنبۀسوم . توليد شده کاUھای

و چھارم  .توزيع به دست آمده در مرحلۀاUھای ک مبادلۀ
 جنبه،اين چھار  ،در ھر شيوۀ توليدی. مصرف جنبۀ

آن شيوۀ توليد را با خود حمل می  و خصوصيات ويژگی
توليدی ديگر  شيوه ھای جوانب مشابه دركنند و با 

كمونيستی وجوه توليد،  ۀبه طور مثال در جامع. متفاوتند
ا اين وجوه در جامعه سرمايه ب ،مصرف، مبادله و توزيع

از . متفاوت ھستند کامAً  از لحاظ فرم و محتوا داری
ديدگاه مارکس در يک شيوۀ توليدی به بلوغ رسيده، اين 

و اين در . بايد با ھم ھمخوانی داشته باشند جنبهچھار 
باھم و ھم زمان تغيير نمی  جنبهت که اين چھار سحالي
يك شيوۀ توليد به شيوۀ  از نظر مارکس در تغيير از. کنند

تاريخی Uزم است تا اين چھار  ۀيک دور ،توليد ديگر
به طور مثال پس از انقAب  .با ھم منطبق شوند جنبه

حقوقی از بوژوازی  ۀضرب کسوسياليستی می توان با ي
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توزيع محصول  ۀشبه نحو کيعنی ي. بزرگ خلع يدكرد
كترين اما با اين كار ھنوز كوچ. اجتماعی را تغيير داد

 جنبۀتغييری در شيوۀ توليد به معنی اخص كلمه و يا 

جنبه اين چھار . مبادله و مصرف انجام نگرفته است
اگرچه باھم مرتبط ھستند اما، باھم و ھم زمان تغيير نمی 

از اين نظام به ھم  ه ایكنند و با ھر تغييری در ھر شيو
طورخودكار منطبق نمی همابقی وجوه خود را ب ،پيوسته

-هب. برای اين انطباق دوره ای از گذار Uزم است. ندکن
. خصوص زمانی که انقAب عامل اصلی اين مداخله باشد

خصوص ھنگامی كه بايد اين دگرگونی با نقشه و هو ب
 .برنامه صورت بگيرد

اين ھمان تئوری است که بر اساس آن می توان ضرورت 
ح مارکس در کاپيتال توضي. دوران گذار را توضيح داد

می دھد دوران گذار از فئوداليزم به سرمايه داری در 
مرحله ای که مارکس . اروپا شايد سه قرن طول کشيد

 .می نامد »دوران توليد کاUيی ساده«

البته مدت انتقال بستگی به شکل انقAب و شرايط 
. رشد نيروھای مولده ۀ، درجمثAً . اقتصادی زمان دارد

يستی در کشورھای به طور مثال اگر انقAب سوسيال
از . پيشرفته صورت بگيرد، زمان انتقال کوتاه خواھد بود

يک سو قدرت اصلی اقتصاد جھانی در دست کارگران 
است و از سوی ديگر مزاحمت ھای قدرت ھای 

 ھا قبAً  چرا كه مقاومت آن .امپرياليستی وجود ندارد

ولی اگر انتقال در کشورھای . درھم شکسته شده است
بسيار کندتر خواھد  ،آغاز بشود) مانند ايران(پيرامونی 

ھم سطح نيروھای مولده نازل تر است و ھم چرا که . بود
سرمايه داری يک لحظه از مزاحمت  ۀکشورھای پيشرفت

اين انتقال ھمه جا . و خرابکاری غافل نخواھند بود
، نظامی است اگر نظام سرمايه داری .ضروری است

 ۀنيز فقط در صحن وسياليسمو نھايتاً س پس انتقال جھانی،
طور خAصه ه اين، ب .خواھد بودجھانی قابل تحقق 

 .تئوری مارکس در مورد دوران انتقال است

مھمی تری که مارکس به اين نظريه اضافه می  ۀاما نکت
بعد از انقAب . گذار است ۀکند، عنصر آگاھی در اين دور

د خواھكار پرولتاريا به مراتب دشوارتر  ،سوسياليستی
 .آن چه بورژوازی بعد از انقAبش انجام داد از بود

درحالی که در انقAب سوسياليستی تغييری کيفی بين 
. وجود خواھد داشت یانقAب - جامعۀ پساو  پيشين ۀجامع

به نقش  ،سوسياليسمبه ھمين جھت در دوران انتقال به 
طبقه ای که رسالت تاريخی اين انتقال را بر عھده  ۀآگاھان

نياز ھست و اين ھمان مقوله ای است که مارکس دارد، 
نام می » ديکتاتوری انقAبی پرولتاريا«از آن به عنوان 

يعنی اگر اين ديکتاتوری به طور انقAبی مناسبات . برد
کھن را دستخوش تغيير و تحول نسازد، انتقال صورت 

بايد آگاھانه و با برنامه و  ،پس اين گذار. نخواھد گرفت
کت دادن توده ھا به شکل دمکراتيک صورت کامAً با شر

گونه که مارکس در مانيفست توضيح می  ھمان. گيرد
می شوند، تبديل حاکم  ۀطبق به زمانی که کارگران، دھد

تصحيح و  یمئطور داه Uزم را ب یاقدامات اقتصاد
به ناچار به  ،تکميل می کنند و با ناكافی يافتن ھر اقدامی

 ۀبنابراين مداخل. آورندی می اقدامات بيشتر و ديگری رو
 .اين دوره از انتقال است مھمّ  ويژگی ،اين طبقه ۀآگاھان

بر اساس اين استدUلت در نظرات کارل مارکس، ما 
کوبا  کشورھايی نظيرتری از  توانيم ارزيابی صحيح می

که بر اساس انقAب ) ديروز(و روسيه و چين  )امروز(
داری را دھقانی، دولت سرمايه -سياسی کارگری

و با اشتراکی کردن اراضی و يا ملی کردند سرنگون 
 .داشته باشيمکردن صنايع اقداماتی انجام دادند، 

و  چين و کوبا ،در مورد شوروی فوقدر پاسخ به سؤال 
گاه  در اين جوامع ھيچ !بايد گفت که خير غيره،

انقAب  ،شوروی ۀدر جامعمثAً . برقرار نشد سوسياليسم
به (قدرت کارگری و شورايی سوی  ازسوسياليستی 

به فرجام رسيد و دوران گذار از ) رھبری حزب بلشويک
آغاز شد، اما اين جامعه پس  سوسياليسمسرمايه داری به 

در . از چند سال، به علل متعدد به انحطاط کشيده شد
قدرت  ،به رھبری مائو اين کشور،حزب کمونيست  ،چين

اما به علت  ،ت آوردھای دھقانی به دس را متکی بر پايه
نبود دمکراسی کارگری و شورايی اين جامعه از ابتدا 

در مورد کوبا نيز طی تحليل ھای ديگری  .منحط شد
نشان  ھا تمامی اين نمونه .مفصAً صحبت خواھد شد

به  سوسياليسمدھد که تحليل کارل مارکس از پيروزی  می
ت يعنی دمکرا(شرط تحقق ديکتاتوری انقAبی پرولتاريا 
صحت داشته ) ترين دولتی که تاريخ به خود ديده است

اين جوامع بدون استقرار دمکراسی قادر نشدند که . است
 .بردارند را گام ھای ضروری سوسياليسمدر مسير 
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  کوبا و سوسياليزمکوبا و سوسياليزم  ۀۀجامعجامع

  ))٧٧بخش بخش ((

چندی پيش در يکی از بحث ھای فيسبوک رفيقی بر اين  
کيد کرد که حساب کوبا را بايد از شوروی و چين أنکته ت

اين نکته . وجود داردزيرا در کوبا سوسياليزم . جدا کرد
طرح می مبسياری از جوانان در ايران نيز  از سوی

الی که برای ميليون ھا کارگر ؤدر ابتدا از طرح س. گردد
و جوان مبارز ضد سرمايه داری در سطح بين المللی و 

آغاز می توان طرح گشته مبه ويژه کشورھای اروپايی 
 م آنسوسياليز ۀر آينداگ«: :ھم اين است که کرد و آن

چيزی است که در شوروی و چين و کوبا وجود دارد، ما 
می در به ھمين نظام بورژوايی با تمام اشکاUتش تن 

به ويژه جوانانی که به کوبا سفر کرده و از ! »دھيم
اند نزديک عمق فقر و بدبختی و بيکاری را مشاھده کرده 

اين نظر بسياری از . می توانند به اين نظر کشيده شوند
ن راديکال ضد سرمايه داری در اين کشورھای جوانا

بديھی است که از نقطه نظر مارکسيست . اروپايی است
امروز متفاوت  یھای انقAبی، شوروی و چين با کوبا

ما به عنوان مارکسيست ھای انقAبی در مقابل . است
تمامی تھاجمات لفظی و يا نظامی امپرياليزم آمريکا و 

ر کنار مردم کوبا قرار سرمايه داری بين المللی، د
وری که به ھر شکل به دست اخواھيم گرفت و از ھر دست

اما، در بحث ھای نظری . حمايت می کنيم ،آورده اند
له دفاع از حق مردم کوبا در أدرون خودمان، بايد از مس

الی مرکزی که ؤس. مقابل تھاجم امپرياليستی، فراتر رويم
اليستی است و مطرح می شود اين است که آيا کوبا سوسي

گذار از  ۀمرحل ؟ آيادولت کارگری در آن حاکم است
درحال  در اين کشور سرمايه داری به سوسياليزم

 ميزانپيشرفت است؟ پاسخ را نمی توان تنھا با مقايسه 

کشتاری که در شوروی استالينيستی رخ داد و يا عدم 
ما بايد متکی بر شناختمان  ۀلأمس. کشتار در کوبا پيدا کرد

 که ال اين استؤس. نھاده شود نسوسياليزم بنيامفھوم  از

آيا بايد کوبا را به عنوان يک آلترناتيو سوسياليستی به 
 ًAدر بريتانيا يا کانادا معرفی کنيم؟ و  يک کارگر جوان مث

از او انتظار داشته باشيم که زندگی خود را در راه 
سازماندھی يک انقAب سوسياليستی در راستای 

نظام سرمايه داری، برای استقرار جامعه ای سرنگونی 
مانند کوبا، بگذارد؟ آيا اين کارگرجوان راديکال در مقابل 

اين توصيه نخواھد گفت که مگر مغزش معيوب شده است 
که چنين کند؟ چرا او بايد ھم وضعيت اقتصادی خود را 
خرابتر کند و خود را فقير تر کند و ھم از لحاظ سياسی 

ه عضويت دريک نظام تک حزبی خود را محدود ب
کند؟ آيا ما نبايد به او بگوييم که ) حزب کمونيست کوبا(

در راستای را نظام سرمايه داری بريتانيا سرنگونی 
در روسيه  ١٩١٧تشکيل حکومت شورايی نظير انقAب 
 ۀالگوی ما به مثابانجام دھد و نه کوبا؟ به عبارت ديگر 
انقAب روسيه در  جامعه آتی بايد جامعه شوروی پس از

 .باشد و نه جامعه کوبا امروزی ١٩٢٠ -١٩١٧ھای  سال

 ٢٦از لحاظ تاريخی، جريان كاسترو، موسوم به جنبش 

يه يك جريان بورژوا ناسيوناليست بود كه با ئژو
، يعنی آمريكا و مورد حمايتديكتاتوری فاسد و خشن 

پايه ھای توده ای آن . به مبارزه برخاست رژيم باتيستا،
كه در ميان خرده  ،كارگر كوبا ۀنه در طبق مدتاً ع

ل حتی توسط يازی شھری و دھقانان بود و در اوابورژو
ييد قرار می أآمريكا نيز مورد ت ۀمت حاكأاز ھيجناحی 

بعد از پيروزی انقAب عليه باتيستا نيز بخشی از . گرفت
  .قدرت شركت داشت کبورژوازی برای مدتی در بلو

  

ت جديد و امپرياليزم آمريكا با رفرم تناقضات بين حكوم
ارضی در كوبا آغاز شد كه منجر به ملی كردن اراضی 

. متعلق به اتباع آمريكا شد کجمله امA بزرگ من

اقداماتی كه به خودی خود نه ضد سرمايه داری بود و نه 
تحريم ھای اقتصادی و فشارھای آمريكا،  .چندان راديكال
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ھا ھر چه  کخور خليج مستقيم نظامی د ۀعاقبت مداخل
بيشتر رژيم جديد را در جھت اخراج جناح بورژوايی 
طرفدار آمريكا از حكومت، ملی كردن پاUيشگاه ھای 

به تدريج ائتAف با . سسات مالی كشانيدؤنفت و م
با ائتAف با حزب كمونيست كوبا و اتحاد با  ،بورژوازی

 ۀبه طوری كه از اواخر دھ. گزين شدشوروی جاي
١٩٦٠  ًAبه يكی از اقمار شوروی تبديل  به بعد كوبا عم

شدن كاسترو نيز از ھمين  »سوسياليست«. شده بود
ناگفته نماند در خود جنبش  البته. دوران شروع می شود

از جمله چه ( تمايAت سوسياليستی يه نيز نقداً ئژو ٢٦
  .ثر بودندؤوجود داشت كه در اين چرخش م) گوارا

 

در  ۀو نه جامع وجود داردگری نه دولت كار ،در كوبا
در كوبا نيز نظير شوروی  .حال انتقال به سوسياليزم

دست  از بوروكراسی تمام قدرت را در ای سابق، Uيه
حزبی سرسختانه از  کدارد و از ھمان طريق نظام ت

 کبوروكراتي ۀالبته، اين Uي. خود دفاع می كندامتيازات 
جا حق  تا اين(فور شوروی فاسد است و نه من ۀاندازنه به 

اما ماھيت ). ی است که در ابتدای بحث اشاره شدبا رفيق
تفاوت در کميت است و نه در . اين دو يكسان است

ی بورکراسی امتيازات مشابھدر کوبا، در ميان . فيتيک
وجود  ،خود اعطا کرده بورکراسی شوروی بچه  مانند آن

Aبی كه ندارد، و از طرف ديگر ھنوز پيوند رژيم با انق
در چين (از ميان نرفته است  گرديد،منجر به قدرت فعلی 

ھا  از اين لحاظ اين -و شوروی اين گسست ايجاد شده است
اما کماکان واقعيت استبداد ). با ھم فرق دارند

اين (حزب كمونيست كوبا انكار پذير نيست  کبوروكراتي
ھا  واقعيت ھم ھيچ ارتباطی به تبليغات امپرياليست

شورای «بر اساس قانون اساسی فعلی كوبا، ). ندارد

» مجلس ملی قدرت خلق«به ) ت حاكمأھييعنی ( »وزرا

ی عمومی أبار با ر کسال ي ٥پاسخگوست كه خود ھر 
نمايندگان اين مجلس ھر چند كه توسط . انتخاب می شود

تجمعات محلی و نھادھای توده ای نامزد می شوند، اما 
 »ملی تعيين كانديدا ھا كميسيون«ليست نھايی بايد توسط 

، و جز )چيزی مشابه شورای نگھبان در ايران(ييد شود أت
اعضای حزب كمونيست كوبا كسی حق كانديدا شدن يا 

كه قانون اساسی  ١٩٧٦و Uاقل از  .انتخاب شدن ندارد
كنون نه به مخالفتی در حزب فعلی تصويب شد تا

. زراكمونيست اجازه داده شده و نه در مجلس يا شورای و

اوليه برای بازگشست به  یھا در سطح اقتصادی نيز اقدام
مالکيت خصوصی اخيراً توسط جايگزين فيدل، برادرش 

گويا جايگزين ديگری ميان جوانان کمونيست در کوبا (
 .، برداشته شده است!)وجود نداشته است

برای شناختن ماھيت دولت در كوبا بايد به دو نكته توجه 
بسياری از قAب كوبا نيز نظير اول اين كه ان. كرد

دوران  ،در عصر امپرياليزم که تحوUت مشابه نشان داد
به پايان رسيده است و حل  کانقAبات بورژوا دموكراتي

دموكراتيك ھر انقAبی عاقبت به اقدامات  تكاليف صرفاً 
اگر رھبری انقAب  .ضد سرمايه داری منجر خواھد شد

در اھداف خود پيگير باشد، نخواھد توانست جز از طريق 
دوم . خلع يد از بورژوازی چنين تكاليفی را تحقق بخشد

اين كه در جھان بعد از جنگ جھانی دوم و آغاز جنگ 
سرد اشكالی از قدرت دولتی پديدار شد كه در حاUت 

اروپای در . عادی ناپايدار و غير ممكن به نظر می رسند
شرقی به دنبال شكست آلمان ھيتلری ما شاھد چنين پديده 

 ،ارتش شوروی ۀبه پشتوان. ای در مقياسی گسترده بوديم
حكومت ھای ائتAفی بعد از جنگ به سرعت جای خود 
را به حاكميت احزاب كمونيست وابسته به شوروی دادند 

از لحاظ سياسی كه در واقع از  و اين جوامع نه صرفاً 
و مشاھده كرديم كه . ساختاری جذب شوروی شدندلحاظ 

اين  ۀقدرت حزب كمونيست چگونه ھمبا متAشی شدن 
جوامع كم و بيش بدون خون ريزی زياد به آغوش 

. کوبا ھم چنين خواھد بود هدر آتي. سرمايه داری بازگشتند

نظام سرمايه داری و آغاز دوران  یزيرا پس از سرنگون
نقش سياست و   سوسياليزم، انتقال از سرمايه داری به

 ترين اين دولت بايد دمکراتيک. دولت تعيين کننده است

در حالی که . شکل دولتی باشد که تاريخ به خود ديده است
 .در اين کشورھا چنين نيست
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  دوران گذار در شوروی به اتمام نرسيد؟دوران گذار در شوروی به اتمام نرسيد؟چرا چرا 

  ))٨٨بخش بخش ((

  

  

در  ١٩١٧کارگری اکتبر -گرچه انقAب سوسياليستی

 به پيروزی رسيد و توانست نظام سرمايه داریروسيه 

موفق  را سرنگون کند، و ھمچنين گرچه اقتصاد تزاری

تحت ليزم گذار از سرمايه داری به سوسيا دورۀآغاز  به

متکی بر دمکراسی   رھبری شوراھای کارگری، رھبری

کارگری و نظام دمکراتيک شورايی شد، اما اين انقAب 

 علل اين شکست برای درک دوران گذار. به نتيجه نرسيد

سه  ،انقAب روسيه ۀدر تجرب. حائز اھميت است بسيار

علل ھا، آن  در نظر داشتن ويژگی وجود دارد که بدون

 .ال قابل درک نخواھد بودقانتۀ دورشکست 

 ،که شوراھای کارگری پيروزمند در شوروی اول، اين

با يک کشور عقب افتاده مواجه شدند و برای حرکت به 

سمت سوسياليزم می بايست نيروھای مولد را رشد بدھند 

جمعيت  .رشد نياز به انباشت اوليه بود اين و برای

 ١٩١٧در ليون نفر يم  ١٠كارگری روسيه در حدود

ليون دھقان وجود داشت يم ١٢٠حدود  .تخمين زده می شد

. سر می برده که بخشی از آن ھنوز در روابط سرواژ ب

اين بود که  شد،بنابراين بحثی که بين بلشويک ھا مطرح 

اين انباشت . دست می آيده اين انباشت اوليه چگونه ب

انباشت «به عنوان  ،اوليه در آن سال ھای اول انقAب

طور که کارل مارکس  ھمان .معروف شد» سياليستیسو

، سرمايه داریجوامع پيشادر توضيح دوران انتقال از 

 ۀاز مقول رمايه داریبه س مانند فئوداليزم و برده داری،

صحبت می کند، در بين » سرمايه داری ۀانباشت اولي«

بحث  ١٩٢١ – ١٩٢٠بلشويک ھا ھم در سال ھای 

يکی از تئوريسين . طرح شد »سوسياليستی ۀانباشت اولي«

او در (بود » پريوبراژنسکی«ھای اصلی اين نظريه 

جريان شدت يافتن اختAفات درونی حزب به اپوزيسيون 

پريوبراژنسکی استدUل می  ).چپ و تروتسکی پيوست

کرد که صنايع بايد وسائل توليدی مورد استفاده در بخش 

و در کشاورزی، مثل تراکتور و غيره را توليد کنند 

آن  ۀاز محصول افزون قسمتی ،مبادله با بخش کشاورزی

بخش را به بخش صنعت باز گردانند كه خود منبعی برای 

  .مين رشد صنعتی بيشتر شودأت

 

 ۀناچار برنامه دوم، با آغاز جنگ داخلی بلشويک ھا ب

اقتصادی خودشان را که در مورد دوران گذار تدارک 

ارد دوره ای از اقدامات کنار می گذارند و و ،ديده بودند

به جای . ناميده شد» كمونيزم جنگی«از باU می شوند كه 

 ،برنامه ريزی منطقی اقتصادی برای رشد بار آوری كار

بلشويک ھا  ۀبرنام .تصاحب نظامی محصول گزيده شد

سياسی برای  ۀتبديل شد به يك برنام از اين به بعد عمدتاً 

يد از مالکيت  در شھرھا و روستا ھا خلع .حفظ قدرت

اموال . خصوصی به طرزی غير منطقی گسترش يافت

می ) ضد انقAب(» ارتش سفيد«روستائيانی که به 

به منظور تنبيه، » ارتش سرخ« از سوی ،پيوستند

 .مصادره می شد

سوم، به دليل زياده روی ھای دوران جنگ داخلی، عقب 

. با ابعاد گسترده صورت گرفت ھا نشينی در تمام زمينه

گسترش مالكيت دولتی عقب  ۀھا نه تنھا در حوز نآ

ويژه در ه بلکه سرمايه داری خصوصی را ب ،نشستند

در بخشی از حوزه ھايی . بخش کشاورزی تشويق کردند

 ًAجزيی از بخش سوسياليستی می ناميد كه لنين قب، 

توليد و  پروسۀ مديريت به تكنوكرات ھا منتقل شد، در كلّ 
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ارگری تضعيف شد، انحصار كنترل مستقيم ك ،توزيع

 ًAاز بين رفت و راه حتی برای  تجارت خارجی عم

خود  .داخلی و خارجی ھموار شد ۀمشارکت سرماي

 اما آن ،ھا به ابعاد اين عقب نشينی واقف بودند کبلشوي

ھا تصور می کردند اين اقدامات برای حيات دولت 

بعدی پس از پشت  ۀکارگری ضروری است و در دور

برنامه اصلی انتقال به  مشکAت فعلی مجدداً  سر گذاشتن

ھا فکر  آن. سوسياليزم در دستور روز قرار خواھد گرفت

می کردند قدرت واقعی دولتی در دست حزب انقAبی 

  .است و بنابراين می توانند اين عقب نشينی را کنترل کنند

 

قدرت  .در ھمين دوره، لنين به علت بيماری فوت کرد

استالين که از پيش از مرگ لنين  -ينگيری جناح بوخار

شکست  ،و جناح چپ گشتقطعی  ،تدارک ديده شده بود

بوخارين با  –چرخش به راست جناح استالين . خورد

اين . رسميت يافت »کوUک ھا ثروتمند شويد«شعار 

وسيع از کوUک ھای  ۀسياست به شکل گيری يک Uي

خود ثروتمند منجر می شود که در واقع چند سال بعد 

 کدر اين دوره نظام ت. قدرت دولتی را تھديد می كنند

حزبی مستقر می شود، خود حزب عمA در دست 

بوروكرات ھا و تكنوكرات ھاست، و ارگان ھای 

با از بين . از بين رفته اند خودسازماندھی كارگری تماماً 

دولت روسيه ماھيت  ،رفتن کامل دمکراسی کارگری

دوران انتقال به  كارگری خود را از دست داد و

درحال انتقالی كه ھنوز  .سوسياليزم خاتمه می يابد

 .گام ھای اوليه بودبرداشتن 

  

  

  

  نقش خرده بورژازی در دوران گذارنقش خرده بورژازی در دوران گذار

  ))٩٩بخش بخش ((

  

اشتراكی كردن  ،١٩٢٠ ۀرھبری استالين در اواخر دھ

! »ھا ثروتمند شويد کكوU«اجباری را به جای شعار 

طق ديگر کوچ ميليون ھا نفر را به زور به منا. می گذارد

ھا را با قتل و کشتار در ھم می  می دھد و مقاومت آن

بسيار گسترده ای را به خرده بورژوازی  ۀحمل .شكند

سريع صنعتی شدن را در دستور  ۀآغاز می كند و برنام

ساعت كار روزانه در بسياری  ١٢ .كار قرار می دھد

رشد سريع بر اساس . واحدھای توليدی رايج بود

تورات حسابرسان مركزی و در جھت محاسبات و دس

جای رشد مطلوب  ،مركزی ۀتحقق آماری اھداف برنام

براساس تصميمات خود توليدكنندگان و در جھت افزايش 

سخن  به. بارآوری كار و كاھش ساعات كار را گرفت

ديگر، رشدی فرمايشی و از باU و در جھت تقويت دولت 

س نيازھای جديد و بوروكراسی حاكم به جای رشد بر اسا

. اجتماعی و در جھت تقويت خود مديرت توليد كنندگان

 ،امروز اثبات شده است كه اين نوع رشد صنعتی استالينی

عاقبت رشدی است كه حتی از لحاظ اقتصادی نيز از 

افزايش دايمی . استبوده سرمايه داری عقب افتاده تر 

فاصله بين سطح بارآوری كار در روسيه و كشورھای 

  .اجتناب ناپذير اين نوع رشد بود ۀنتيج ،اریسرمايه د

انتقال اگر  ۀاستالين نشان داد که در دور ۀدور ۀجربت

دولت کارگری نتواند واحد ھای کوچک را داوطلبانه به 

سوی سوسياليزم جلب کند، سدھايی جلوی پيشرفت جامعه 

انقAب روسيه اثبات كرد تنھا  ۀتجرب .به وجود خواھد آمد

ن دھقانان و خرده مالكان را به شکلی که می توا

سوسياليزم جلب کرد، به شکل دمکراتيک و داوطلبانه 

به زور سر نيزه و گرفتن نان از سفره دھقانان نمی . است

با اين روش ھا . به وجود آورد» انسان سوسياليست«توان 

به جای . انتقال به سوسياليزم به عکس آن تبديل خواھد شد

ت، ضد انقAب تقويت خواھد انسان ھای جديد سوسياليس

 .شد

بلشويک ھا به  ۀل انقAب، برناميھمان طور که در اوا

ايجاد تعاونی در روستاھا  ،جای اشتراکی کردن اجباری
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بلشويک ھا در کنار مزارع تعاونی، مزارع . بود

با اين برنامه که . راه انداختنده سوسياليستی مدرن نيز ب

ن مدل بسيار بھتر در عمل به کشاورزان نشان دھند، اي

. است و آن ھا را داوطلبانه به سمت خودشان جلب کنند

رقابت «که لنين آن را  ،با يک رقابت سالم يعنی

با نشان دادن اين که در اين  .می ناميد» سوسياليستی

راحت تر است، و بارآوری توليد  وکمتر  ،کار ،قسمت ھا

عضو اين  به عنوان خود کشاورزان. نيز بيشتر است

داوطلبانه چنين تصميمی را خواھند گرفت و  ،اونی ھاتع

  .به بخش ھای سوسياليستی ملحق خواھند شد

  

کوUک، سفت و سخت ترين ! به او اعتماد نکنيد«: پوستر

 »دشمن سوسياليزم است

اين عنصر انتقال داوطلبانه به اقتصاد سوسياليستی از 

واحد ھای خرد، ھم از نظر سياسی و ھم از نظر 

انتقال را تشکيل می  ۀی يکی از مسائل اصلی دوراقتصاد

که سوسياليزم موفقيت داشته باشد، بايد  برای اين. دھد

غير پرولتر در سرنوشت اين انتقال سھيم وشريک  ۀتود

ديکتاتوری پرولتاريا ھرگز به اين معنی نيست که . شود

گونه که  ھمان. قدرت در دست پرولتاريا است  %١٠٠

در دست  قدرت  %١٠٠ ،وايیدر ديکتاتوری بورژ

بورژوازی ديگران را نيز به شکلی . بورژوازی نيست

اين Uيه ھا را به زور سرنيزه نمی توان  .سھيم می کند

از نظر اقتصادی نيز از رونق افتادن . سوسياليست کرد

از . سوسياليستی نيست ۀاين بخش به نفع انباشت اولي

ھا وام و  به آنکه بھتر است  ،ديدگاه انباشت سوسياليستی

  .ل توليد مدرن داده شود و سطح توليد باU بروديوسا

  

يک خانوادۀ کوUک از اھالی اکراين در دھۀ : تصوير

 ، پس از سبک مالکيت١٩٣٠

انتقال به سوسياليزم يعنی رسيدن به جامعه ای که در آن 

ديگر کسی به خاطر فرار از گرسنگی مجبور به کار 

بلکه معرف  ،اقتصادی نيست کار به خاطر اجبار. نيست

انسان ھا داوطلبانه . عAقه انسان به فعاليت خAق است

کار می كنند، از کارشان لذت می برند و از خود 

رسيدن به چنين مرحله ای . بيگانگی از ميان رفته است

تمام اقشار جامعه، غير ممكن  ۀبدون مشارکت ھمه جانب

سفانه أمت. تاين روند نيز برای انتقال ضروری اس. است

رھبران بلشويک حتی قبل از دوران استالين آن چنان به 

در دوران استالين ضرورت اين . له توجه نکردندأاين مس

طبق نظر  .نيز نفی شد کمشاركت حتی در حد تئوري

نمی فھمند و فقط حزب معرف عنصر  »مردم«: استالينی

رغم آن که اما ناگفته نماند علی! شعور در جامعه است

به اھميت مشارکت در دوران گذار کم بھا  ويک ھا كAً بلش

ذالک يک تفاوت اساسی بين درک بلشويکی و مع ،دادند

اولی به اين موضوع کم بھا . درک استالينی وجود داشت

 کمی داد و شرايط سخت زمان اجازه نداد كه بھتر در

 ًAضرورت آن را نفی می  كند، در صورتی كه دومی اص

  .نمودحزبی را تئوريزه می و ديکتاتوری رد ک
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داری به داری به   اقدمات اوليه برای گذار از سرمايهاقدمات اوليه برای گذار از سرمايه

  يزميزمسوسيالسوسيال

  ))١٠١٠بخش بخش ((

  

  

نامه چه در دنيای امروزی مسجل است، اينست که بر آن
ريزی منطقی اقتصادی نمی تواند به دور کشور حصار 

 ورۀدر د. بکشد و نسبت به اقتصاد جھانی بی تفاوت باشد

به ويژه (پس از انقAب سوسياليستی در ھر کشوری 
بايد  )مانند ايران ،به لحاظ اقتصادی عقب افتاده کشورھای

رساند تا با استفاده محصوUتی در بازار جھانی بفروش ب
از آن محصوUت Uزم برای رشد صنعتی  رز حاصلاز ا

نه  مطلوب ترين ميزان رشد الزاماً . خود را خريداری كند
 ،با دولتی كردن سريع و نه با اشتراكی كردن اجباری

رشد مطلوب آن است كه بارآوری كار . حاصل می شود
را افزايش دھد، ساعات كار را كم كند و مشاركت توليد 

يزی، كنترل بر توليد و توزيع و كنندگان در برنامه ر
 .مديريت در واحدھا را ميسر تر سازد

وسيع خرده بورژوازی، چه شھری و  ۀديگر اين كه تود
چه روستايی را بايد داوطلبانه و با منطق اقتصادی به 
اقتصاد سوسياليستی جلب كرد و شکل اعمال قدرت و 

مردم را در  ۀھايی که مجريان آن ھستند بايد ھمنھاد 
 .رنوشت انتقال سھيم سازندس

ران انقAب سوسياليستی اگر تصور کنيم که فردا در اي
کارگر قدرت را به دست بگيرد، سياست  ۀشود و طبق

انتقال از سرمايه داری  ۀدولت نوين سوسياليستی در دور
باشد؟ آيا شورای كارگران بايد  بايد به سوسياليزم چه

) و غيرهمثل مغازه داران (برای خرده بورژوازی 

ھا ھم حق و حقوقی دارند؟ اگر  يا خود آن بگيردتصميم 
دارند در کجا بايد از حق و حقوق خود دفاع کنند؟ قانون 

غير  ۀكدام نھادھا را برای تود ،اساسی دوران گذار
بتوانند  آن ھاپرولتری در نظر گرفته است كه از طريق 

 رعناص سھم خود را در دوران انتقال ادا کنند؟ برخی از
امور به شوراھا  ۀکنند که ھم اپوزيسيون چپ ادعا می

ی می شوراھای مردم«می گويند . واگذار می شود
كه قرار است ستون  يیاگر چنين شود، شوراھا» !سازيم

فقرات دولت جديد كارگری باشند، به نوعی كاريكاتور 
بايد از اين عده پرسيد . مجلس بورژوايی تبديل می گردند

ريا چگونه اعمال خواھد شد؟ اين عده دبکتاتوری پرولتا
خواھند گفت حزب آھنين پرولتاريا، ديکتاتوری  محققاً 

به عبارت ديگر پشت اين ! پرولتری را می سازد
حزبی  کدر واقع ھمان نظام ت» خلق«يا » مردم«

شده ای از ھمان پاسخ  کاين پاسخ شكل بز .خوابيده است
له ساده أيند مسگو اين گرايشات می. است كھنه استالينيستی

 بورژوازی و خرده بورژوازی رسماً  بايد از کلّ . است

 ۀو اقتصادی کرد و در سطح خود طبق خلع يد حقوقی
ه شدن ناميد» كارگر«که لياقت فقط آن كارگرانی  ،كارگر

در  ،عضو حزب آھنين پرولتری ھستند نقداً دارند و 
جايگاه تصيميم گيری و سياست گذاری برای کل مردم 

چيزی نيست  بديھی است که اين الگو آن. می گيرندقرار 
 .که مد نظر مارکسيست ھای انقAبی است

ھا در شوروی و اقمار آن به آزمايش  اين مدل ھا که سال
گذاشته شده اند، نمی توانند انسان ھا را داوطلبانه به 

ما به عنوان . متقاعد سازند يزمضرورت انتقال به سوسيال
 استبدادخواھان جايگزينی يک  مارکسيست ھای انقAبی

ديکتاتوری انقAبی «. نيستيم استبدادی ديگربه جای 
به ھيچ  ،کارل مارکس طرح شداز سوی که » پرولتاريا

در دوران » ديکتاتوری پرولتاريا«آن به اصطAح وجه با 
   .نداردخوانی ھم و غيره استالين و مائو و فيدل کاسترو
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تشکيل  »Aبی پرولتارياديکتاتوری انق«مفھوم مارکس از 
ضروری برای انتقال قدرت به تمامی مردم جامعه  ۀزمين
تمامی  به وسيلۀسازماندھی نظام مشارکتی از پايين . است

ھی است در اين روند نظر است که بدي اقشار جامعه مدّ 
 ۀمحوری بودن نقش طبق. ر محوری استکارگ ۀنقش طبق

به اين  کارگر و شوراھای دمکراتيک منتخب کارگران
کارگر در مقام تصميم  ۀفھوم نبايد تلقی شود که تنھا طبقم

. گيری به نيابت از ساير اقشار تحت ستم در جامعه است

حزب پيشتاز انقAبی که از پيش از انقAب، تدارک 
سازماندھی و به قدرت رساندن پرولتاريای آگاه را فراھم 

Aب، آورده، بايد ھمراه با شوراھای کارگری، پس از انق
جامعه را تحقق  ۀدھی دخالت مستقيم و از پايين کليسازمان

 .دھد

ای ماننند  از اين رو با توجه به وضعيت سياسی جامعه
جامعه ای با اکثريت اقشار خرده بورژوازی (ايران 

شھری و ساير اقشار غير پرولتری و مليت ھای مختلف 
 به دست، پس از انقAب و تسخير قدرت )و غيره

سان انقAبی سؤارگری، بايد يک مجلس مشوراھای ک
توده ھا بدون استثنا، بتوانند در  ۀفراخوانده شود كه ھم

طوركلی قانون هنھادھای قدرت و ب ،شکل حكومت ۀبار
د، ونظر بدھند و تصميم ناساسی دوران گذار بحث کن

تمامی  از سویقانون اساسی نظام دولت آتی بايد . بگيرند
آتی نيز بايد شکل مشارکتی مردم تدوين شود و حکومت 

به خود گيرد و نمايندگان تمامی اقشار جامعه در آن 
 .حضور فعال داشته باشند

نقش اصلی ديکتاتوری انقAبی پرولتاريا تنھا برای 
ی جلوگيری از بازگشت نظام سرمايه داری و نيرو

المللی و  گانی بينزرارتجاعی آن و به دست گرفتن با
منظور ايجاد تسھيAت در منابع اصلی اقتصادی به 

ريزی اقتصادی برای باU بردن بارآوری کار  برنامه
 .است

  

  

  

  

  

آيا ھر انق0ب سوسياليستی الزاماً راه شوروی را آيا ھر انق0ب سوسياليستی الزاماً راه شوروی را 

  خواھد پيمود؟خواھد پيمود؟

  ))و پايانیو پايانی  ١١١١بخش بخش ((

  

 

سال ھاست که در رسانه ھای بورژوايی و دانشگاه ھا از 
اين صحبت می شود که سوسياليزم و کمونيزم، ھمان 
چيزی است که در شوروی سابق تجربه شده است و 

الزاماً ھمان گذار از سرمايه داری به سوسياليزم دوران 
 .را خواھد رفت که شوروی و اقمار آن پيموده اند یراھ

د نکن توصيه میبه ھمين خاطر تئوريسين ھای نئوليبرال 
ھمين نظام سرمايه داری با تمامی کاستی  مردم به که

در جوامع  »دمکراسی«کم دستھايش تن دھند، زيرا 
، در صورتی که در جوامع است مانده سرمايه داری باقی

و سرکوب  »ديکتاتوری«ھمه شاھد » سوسياليستی«
 .بوده اند ابتدايیھای  آزادی

چه در شوروی و اقمارش  در ابتدا بايد ذکر کنم که آن
 آشکار سوسياليزم نبوده، بلکه انحرافی بوده است، مسلماً 

واقع مارکسيست ھای انقAبی در  در .از آن بوده است
استالين  ۀر دورمقابله با اين انحراف در جوامع شوروی د

بيشترين ھزينه را تا سرحد از دست دادن جانشان، 
نچه  لذا سوسياليزمی که ما مد نظر داريم با آ. پرداخته اند

در شوروی و چين و ساير نقاط جھان به نام سوسياليزم 
، اگر بپذيريم که ثانياً . ، متفاوت استشکل گرفته

پی  بی طبقه ۀسوسياليزم که آغازش با ھدف ساختن جامع
رفته است، ما بايد در صدد  هريزی شده بود به کجراھ
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برخAف  .ييمآآتی بر ۀدر دور پيشيناصAح اشتباھات 
طی دوره ای  نئوليبرال ھا، که سرآمد آن ھا نظريات

، سرمايه داری نه دمکراتيک است بود» يدمنميلتون فر«
تنھا کافی است که وقايع . و نه آينده ای برای بشريت دارد

ھای اخير  سال در را داری و بحران اخير سرمايهجھانی 
 .کنيمنگاه 

به منظور ختم بحث مفھوم سوسياليزم، ضروری است که 
شوروی و دولت کارگری و  ۀبه دUيل انحطاط جامع

ظھور بوروکراسی، که خود رھبران حزب کمونيست 
، اجماUً ندشوروی از جمله لنين به آن اعتراف کرد

 .پرداخته شود

به بعد دولت جديد شوروی را  ١٩٢٠ه لنين از ھنگامی ك
می نامد،  کدولتی كارگری با ناھنجاری ھای بوروكراتي

در . واقعيت تاريخی عملی مشخصی را بازگو می كند
و برای اولين بار در  كارگر، واقعاً  ۀ، طبق١٩١٧ۀ روسي

تاريخ، از طريق اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه قدرت 
يعنی  ،ھای قدرت مند آن زمان را در يكی از امپراطوری

تزاری كه خود ده ھا كشور ديگر را در بند  ۀروسي
كماكان  ١٩١٩داشت، در دست گرفت و حداقل تا سال 

سياست و ھم اقتصاد در دست  ۀقدرت را ھم در حوز
بنابراين اول بايد از اين واقعيت مشخص آغاز . داشت

ن زيرا سوسيال دموكراسی آ ،كيد مھم استأاين ت. كرد
ھا اين اتھام را می زد كه به نام  کبه بلشوي زمان دقيقاً 

به بعد،  ١٩١٩اما از سال  .كرده اند» كودتا«كارگر  ۀطبق
آلمان، اين قدرت  ١٩١٩ويژه پس از شكست انقAب ه ب

كارگر خارج شد و ھرچه بيشتر  ۀبه تدريج از دست طبق
در دست حزب، و در درون حزب ھر چه بيشتر در دست 

اما در داخل ھمين حزب . سی حزب متمركز شدبوروكرا
ھنوز كسانی بودند مثل خود لنين و تروتسكی که به اين 

اين انقAبيون ديدشان نسبت به . ناھنجاری پی بردند
اين  ولی ،ما دولتی كارگری ساختيم: اوضاع اين بود كه

با گفتن اين . در حال بوروكراتيزه شدن است دولت
ا كه خود در آن به سر می عين واقعيتی ر ، آن ھاحرف

بردند و خود از سازندگان اصلی آن بودند، بيان می 
نظامی گفتن اين كه در ھمان زمان شوروی . كردند

به وضوح حرف بی مايه ای  است، سرمايه داری شده
از نظر بازيگران اصلی دوران، قدرت ھنوز از كف . بود

وجود ھنوز امكان احيای قدرت شوراھا . نرفته بود
 .تداش

از  دليل،نخستين . دUيل رشد بوروكراسی متعدد است 
در دوران بعد از . صحنه خارج شدن خود پرولتاريا بود

 یجنگ داخلی، به دنبال تعطيل تشديدويژه با ه انقAب و ب
كارگر شوروی ھم از  ۀبخش ھای عظيم صنعت، طبق

به شدت تضعيف شد و ھم پيشروترين عناصر  کّمی لحاظ
رتش سرخ و يا به دستگاه اداری واگذار خود را يا به ا

از طرف ديگر ضعف فرھنگی در جامعه باعث . كرد
رشد استفاده از بوروكرات ھا و يا تكنوكرات ھای ھمان 

اين فراشد در زمان خود لنين آغاز شد، . دولت سابق شد
آن  ۀدربار کو نه فقط لنين كه بسياری از رھبران بلشوي

اميد ھمه اما به انقAب . دنوشته اند و سخنرانی كرده ان
شكست انقAب روسيه را  ،شكست انقAب آلمان. آلمان بود

و  ١٩٢١باز در  ،١٩١٩انقAبات آلمان در . نيز رقم زد
 .، ھر سه شكست خوردند١٩٢٣عاقبت بار سوم در 

ھمكاری سوسيال دموكراسی  ،عامل اصلی اين شكست
ز لحاظ به عبارت ساده تر ا. آلمان با سرمايه داری بود

عامل اصلی شكست  ،تاريخی كه به قضايا نگاه كنيم
سوسيال دموكراسی آلمان است و نه  ،انقAب روسيه

اما در ھر حال با پيروزی جناح استالين، به  .استالين
تدريج جناح انقAبی از حزب پاكسازی شد و قدرت به 
طور كامل در دست بوروكراسی مافيايی مخوفی افتاد كه 

تمام  ١٩٣٨تا  ١٩٣۶سال ھای  در طی محاكمات
 .را اعدام كرد کبلشوي ۀرھبران بازماند

چه بايد تأکيد شود اين است که تز اصلی ماركسيستی  آن
رشد  ۀبايد متكی بر انگيز در توضيح دوران گذار طبعاً 

 ،سرمايه داری ۀاگر در جامع. در دوران گذار باشد
ه رشد است، پس از سرنگونی سرماي ۀافزايش سود انگيز

 ،داری و آغاز انتقال به سوسياليزم، كاھش ساعات كار
دولت كارگری اگر با افزايش . رشد اقتصادی است ۀانگيز

بارآوری كار نتواند ساعات كار را كاھش دھد، پژمرده 
در دست  كارگر قدرت را واقعاً  ۀو اگر طبق. خواھد شد

كاھش ساعات كار  ۀنداشته باشد، كسی به جای او انگيز
 .نخواھد كرد را دنبال

يات دولت كارگری ئبه جز ماركس و انگلس طبعاً 
محدود كمون  ۀاشاراتی ندارند و نمی توان گفت با تجرب

پاريس در شرايطی بودند كه بتوانند اين جزييات را 
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ت می توان گفت كه اصل بنيادين أاما به جر. بشكافند
 »نا دولت«دولت كارگری در واقع  ۀآن ھا دربار کتئوري

دولت كارگری ھر چه باشد دولتی نيست . ن استبودن آ
 کكه خود را بر فراز جامعه مستقر سازد و از منافع ي

. اقليت استثمارگر در مقابل اكثريت جامعه حفاظت كند

جز از ميان  ،كارگر منافع ويژه ای برای خود ندارد ۀطبق
نزد   .بردن خود و ساير طبقات و انتقال به سوسياليزم

ديكتاتوری «در » ديكتاتوری«فھوم ماركس و انگلس م
چيزی نيست جز حق وتوی كارگری » انقAبی پرولتاريا

در جلوگيری از احيای سرمايه داری و تضمين گذار به 
بنابراين اين دولت از ھمان آغاز در حال  .سوسياليزم

انگلس از  ۀاستفاد .پژمرده شدن و از ميان رفتن است
  .به ھمين معنی است »نا دولت« فھومم

عمومی سياسی،  ۀدر سه عرص »كارگری«دولت 
اقتصادی و اجتماعی، با خلع يد از بورژوازی به از ميان 

يعنی الغای  ،برداشتن تقسيم اجتماعی كار فكری و يدی
نظامی كه در آن عده ای تصميم می گيرند كه بقيه اجرا 
كنند، دست خواھد زد و با الغای ھرج و مرج بازار و 

مقدمات  ،امه ريزی در توليد اجتماعیجايگزينی آن با برن
الغای طبقات و انتقال به مالكيت اجتماعی را فراھم 

استثمار و انباشت مجدد  ۀآن نه ادام ۀانگيز .خواھد ساخت
انگيزه ھای  بلكه از ميان برداشتن كلّ  ،به نفع اقليتی جديد

مادی در توليد اجتماعی و جايگزينی كار اجباری با 
رشد نيروھای  ۀپس تنھا انگيز. ستفعاليت خAق بشری ا
ساعات  ۀكاھش برنامه ريزی شد ی،مولده در دوران انتقال

. طبقات به انسان ھايی سوسياليست است ۀكار و تبديل ھم

مبنی بر اين  برخAف ادعای ايدئولوگ ھای سرمايه داری
انگيزه برای رشد بارآوری كار از  ،كه بدون رقابت بازار

تصاد برنامه ريزی شده، برای ميان خواھد رفت، در اق
اولين بار، نيرومند ترين انگيزه برای رشد بار آوری كار 

 ۀس ھمأكه ھمانا كاھش ساعات كار باشد، در ر
  .تصميمات قرار خواھد گرفت

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تاکنون دو جزوه در  مباحثات مارکسيستیگروه 
طرح مسائل ھر (» مانيفست کمونيست«ارتباط با 

بخش از مانيفست به ھمراه پرسش و پاسخ ھای 
منتشر کرده است که برای دريافت آن ) مرتبط به آن

  :ھا می توانيد به لينک ھای زير مراجعه کنيد

  
http://www.nashr.de/sdaha/mp3/ma-co2.pdf 

 

 
 
http://www.nashr.de/sdaha/mp3/ma-co1.pdf 

 

 



 
١٧ 

  

سوسياليزم مفهوم  
 گروه مباحثات ماركسيستي

 

 

 
1382ماه فروردين   


